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Készült:  Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
  2012. június 20-án 17.00 órakor megrendezésére kerülő 
  testületi üléséről. 
  
Helye:    Körjegyzőség székhelyének tanácskozó terme  (Felcsút, Fő u 75.) 

 
Jelen vannak: Mészáros Lőrinc polgármester, Mészáros László alpolgármester 

Demjén József, Mészáros János ,  Flier Éva,    Makai Kinga, Simon 
Ákos,  képviselők 

 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Petrin László  körjegyző 
 
Meghívottként volt jelen: Molnár Csabáné óvodavezető  
 
Mészáros Lőrinc:  Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket, megállapítom, hogy   7 
fővel a Képviselő-testület ülése határozatképes.  
 
 
Mészáros Lőrinc: Javaslatot teszek a napirendre. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta 
 
 
 
 
 

Napirend  
 
 
 

      Tárgy:         Előterjesztő: 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   Mészáros Lőrinc 
polgármester 
 

2.  Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről (szóbeli)   Mészáros Lőrinc 
          Polgármester 
 
3.„Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím alapításáról és adományozásáról   Mészáros Lőrinc 
     szóló rendelet megalkotása, valamint pályázati felhívás jóváhagyása   polgármester 
 
4. Rendeletmódosítások        Mészáros Lőrinc 
          polgármester 
 
5. Molnár Csabáné óvodavezető nyugállományba vonulása alkalmából történő  Mészáros Lőrinc 
    köszöntése         polgármester 



 
6. Endresz György Általános Iskola 2011/2012. tanévének pedagógiai munkájáról Flier Éva 
    szóló beszámoló         igazgató 
 
7. Kastély Óvoda 2011/2012. nevelési évének pedagógiai munkájáról szóló  Molnár Csabáné 
    beszámoló         óvódavzető 
 
8. Méhnyakrák elleni védőoltás bevezetése és támogatása    Makai Kinga 
          védőnő 
 
9. E.ON Zrt.-vel kötendő együttműködési szerződés  jóváhagyása   Mészáros Lőrinc 
          polgármester 
 
10.  Szovjet/orosz katonai temetkezési emlékhely áthelyezése    Dr. Petrin László 
          körjegyző 

11. A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet  Dr. Petrin László 
      megalkotása          körjegyző 
 
 

1. napirendi pont 
 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
Mészáros Lőrinc: Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2012. (V. 21.) 
számú határozata óvodavezetői (magasabb vezetői) megbízásról. A határozat megküldése 
megtörtént az óvodavezető, a pénzügy és a munkaügy felé. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 42/2012. (V. 21.) számú határozata 
tervezői feladatokra történő megbízásról és tervezői szerződés jóváhagyásáról . A megbízási 
szerződés aláírása megtörtént. 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 42/A/2012. (V. 21.) számú határozata 
Besenyei Péter (2053 Herceghalom, Kiss János altábornagy u. 8.) tulajdonát képező, Felcsút, 
0261/10 és 0261/13 hrsz.-ú telekingatlanoknak a helyi szabályozási- és településszerkezeti 
tervben történő IV. kategóriájú sport, ill. szabadidős repülőtérré történő átminősítéséről. A 
határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 43/2012. (V. 21.) számú határozata 
Felcsút Községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi 
ellátásáról szóló átfogó értékelésről. A határozat és a beszámoló megküldése megtörtént a 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2012. (V. 21.) számú határozata 
szerződések jóváhagyásáról. A határozat megküldése megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/A/2012. (V. 21.) számú határozata 
A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti  Intézményfenntartó Társulás  
társulási megállapodásának felmondásáról. A határozat továbbítva lett a Kistérség és a 
Társulási tagok felé. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/B/2012. (V. 21.) számú határozata 



elvi döntés meghozatala szociális alapszolgáltatási, családsegítő és gyermekjóléti feladatokat 
ellátó intézményfenntartó mikrotársulás létrehozásáról. Az intézkedés elkezdődött. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2012. (V. 21.) számú határozata a 
„Völgy Vidéki Családi Nyár Programsorozat, és Összefogás Művészeti és Hagyományőrző 
Ifjúsági Tábor” című rendezvénysorozat lebonyolítására vonatkozó vállalkozói szerződés 
jóváhagyásáról. A szerződés aláírása megtörtént. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/A/ 2012. (V. 21.) számú határozata 
informatikai eszközök beszerzéséről a körjegyzőségi informatikai rendszer- és hálózat 
fejlesztésére.Eszközbeszerzés folyamatban van. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/B/2012. (V. 21.) számú határozata 
rendszergazda szolgáltatási szerződés jóváhagyásról. A szerződés aláírása megtörtént.  
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2012. (V. 21.) számú határozata a 
FEJÉRVÍZ Zrt. szolgáltatóval kötendő üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról. A határozat és 
az üzemeltetési szerződés megküldése megtörtént a Fejérvíz Zrt. felé. 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 49/A/2012. (V. 21.) számú határozata 
VVéérrtteessaaccssaa  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattáánnaakk  KKééppvviisseellőő--  tteessttüülleettéévveell     kköötteennddőő,,  aazz  áálltalános iskolai 
oktatás és nevelés feladatainak társulási formában történő ellátásáról szóló megállapodás 
jóváhagyásáról. A határozat megküldése megtörtént. 
   
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 49/B/2012. (V. 21.) számú határozata 
LLoovvaassbbeerréénnyy    KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattáánnaakk  KKééppvviisseellőő--  tteessttüülleettéévveell     kköötteennddőő,,  aazz  áálltalános 
iskolai oktatás és nevelés feladatainak társulási formában történő ellátásáról szóló 
megállapodás jóváhagyásáról . A határozat megküldése megtörtént.  
 
 

2. Napirendi pont 
 

Tárgy: Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
Mészáros Lőrinc: Az Endresz György Általános Iskola szervezésében megtartottuk a 
Trianoni megemlékezést, ezúton köszönjük a gyerekeknek és a pedagógusoknak a színvonalas 
műsort. A gyermeknap is jól sikerült , köszönjük Szecsődiné  Zsuzsának. Pedagógusnapon 
voltunk a körjegyző úrral a pedagógusoknál az intézményekben, most is szeretném 
megköszönni a munkájukat. A ballagás is megtörtént az iskolában. Továbbá Csíkmenaságból 
voltak vendégeink. Ez történt röviden az elmúlt egy hónapban. 
 
 

3. Napirendi pont 
 
 

Tárgy: „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 
rendelet megalkotása, valamint pályázati felhívás jóváhagyása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 



Mészáros Lőrinc: A Képviselő- testület remélhetőleg úgy dönt, hogy feléleszti a régi 
mozgalmat. Tisztaságban, rendben élni mindenkinek jobb. Az, hogy milyen környezetben 
élünk, nagyban meghatározza életünk minőségét is. Tiszta udvar, rendes ház – állt a régi 
időkben a házak falán. Valamikor – főleg falun – természetes volt, hogy mindenki a saját 
ingatlana előtti járda, járdaszakasz állandó tisztán tartásáról, locsolásáról, portalanításáról, 
télen a síkos járdaszakasz csúszásmentesítéséről gondoskodott, az árokból a hulladékot 
összegyűjtötte, a közutak mentén gondozta a füvesített részt és a fákat. 

Remélhetőleg a lakosság körében nagy lesz az érdeklődés a mozgalom iránt. Bízom abban, 
hogy a hasonló kezdeményezések hozzájárulnak ahhoz, hogy az igénytelen magatartást 
háttérbe szorítsuk és változtassunk a rossz mentalitáson, mert először a fejekben kell 
tisztogatni és rendet tenni, hogy aztán tisztább legyen az udvar és rendesebb a ház. 

Jelentkezni és jelölni 2012. évben július 30-áig lehet a Hivatal titkárságán, vagy interneten a  
www.felcsut.hu  honlapon található nevezési lap kitöltésével.  

A nevezési lapok alapján a helyszíni szemlét 2012. augusztus  hónap első hetében  tartjuk. 
A Hivatal munkatársai telefonon, email-ben értesíteni fogják a  résztvevőket arról, hogy a 
szakmai team mikor tartja a szemlét. 

Eredményhirdetés 2012. augusztus 20-án az ünnepség részeként történik. 

Internetes honlapunkon képekkel illusztrálva nyomon követhető lesz az elismerő címet 
elnyertek listája. 

Mészáros Lőrinc:  Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeltet fogadta el. 
 

Felcsút Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

15/2012. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 
a 
 

„Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím alapításáról és adományozásáról 
 
 
 Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A Polgármester szünetet rendel el, a körjegyző az Önkormányzat hirdetőtábláján 
kihirdeti a rendeletet. 
 

 
4. napirendi pont 

 
 

Tárgy: Rendeletmódosítások 
Előterjesztő: dr. Petrin László körjegyző 

 



Dr. Petrin László: A Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti 
Főosztálya, valamint a Hatósági Főosztálya tájékoztatta Önkormányzatunkat arról, hogy a 
helyi adóztatással kapcsolatos rendeletek felülvizsgálatra kerültek. A felülvizsgálat három 
esetben kisebb módosításra tett javaslatot. Mindhárom esetben az adómentességet megállapító 
rendelkezéseket kellett korrigálni. Az idegenforgalmi adó esetében törölni szükséges  
„Adómentes az idegenforgalmi adó alól a magánszemély az Önkormányzat illetékességi 
területén olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épület után, amely nem minősül lakásnak” A 
módosítás az adóztatás helyi gyakorlatának lényegét nem érinti, inkább értelmezési 
szempontból egyszerűsíti a rendelet szövegét. Ugyanis az idegenforgalmi adó a szállásdíj 
összegének részét képezi, szállásdíj pedig eleve ott jelentkezik, ahol lakásnak minősülő épület 
van.  
A másik módosítás a telekadóval kapcsolatos. A mentességek megfogalmazásánál azt 
kifogásolta a Kormányhivatal, hogy a helyi általános adómentességi szabályok (telek 1200 
m2 feletti része, a nem beépíthető telek, az épülettel rendelkező telek) esetében a szövegből az 
következik, hogy az adómentesség mind a magánszemélyekre, mind a vállalkozók üzleti célt 
szolgáló telkére is vonatkozik. Ugyanis a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 7.§ e) 
pontja fogalmilag kizárja a vállalkozók üzleti célt szolgáló telke utáni adómentességet. Ezért e 
három adómentesség esetében a szabályozás szövegébe beillesztettük azt, hogy az 
adómentesség a magánszemélyekre vonatkozik.   
A harmadik módosítás a magánszemély kommunális adójával kapcsolatos. A mentességek 
megfogalmazásánál nem volt egyértelmű, hogy az adómentesség az adóalanyt 70. életéve 
betöltése utáni évtől, vagy már év közben, időarányosa is megilleti. Továbbá az adótárgyi kört 
kiegészítettük a telektulajdonosokra vonatkozóan, majd az adómentességi szabályoknál 
biztosítottuk számukra az adótöbbszörözés tilalmának érvényesülését.  
A rendelet tervezetek az előterjesztés mellékletét képezik. A következő helyi rendeletek 
kerülnek módosításra: 

 
 

A. 
Felcsút Községi Önkormányzat 

 Képviselő-testületének 
 19/2011. (XII. 13.) önkormányzati rendelete  

az 
idegenforgalmi adóról  

 
B. 

Felcsút Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

18/2011. (XII. 13.) önkormányzati rendelete  
a 

telekadóról  
  

C. 
Felcsút Községi Önkormányzat 

 Képviselő-testületének 
 21/2011. (XII. 13.) önkormányzati rendelete  

a 
magánszemély kommunális adójáról  

 



 
 
Mészáros Lőrinc:  Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeltet fogadta el. 

         Felcsút Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

16/2012. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 
a telekadóról szóló 18/2011. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

A Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeltet fogadta el. 
 

Felcsút Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

               17/2012. (VI. 20.) önkormányzati rendelete  
              a magánszemély kommunális adójáról  szóló 21/2011. (XII. 13.) 

           önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeltet fogadta el. 

 
Felcsút Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének 
18/ 2012. (VI. 20.) önkormányzati rendelete  

a idegenforgalmi adóról  szóló 19/2011. (XII. 13.) 
          önkormányzati rendelet módosításáról  

  
 
 Rendeletek a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A Polgármester szünetet rendel el, a körjegyző az Önkormányzat hirdetőtábláján 
kihirdeti a rendeleteket. 
 

 
5. Napirendi pont 

 
 
Tárgy: Molnár Csabáné óvodavezető nyugállományba vonulása alkalmából történő 
köszöntése 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

Mészáros Lőrinc:  A 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. § (19) bekezdése kimondja, hogy 
a munkáltató kiemelkedő tevékenysége alapján, megbízása lejártát követően az 
intézményvezetőnek címzetes óvodavezetői, illetőleg címzetes igazgatói címet adományozhat. 
Molnár Csabánénak, a Kastély Óvoda óvodavezetőjének több évtizedes, korszakos és 
hagyományt teremtő, példaértékű vezetői tevékenysége nyugállományba vonulásával véget 
ér. Annak érdekében, hogy a személye a továbbiakban is fémjelezze az óvodában általa 



megteremtett  igényes és magas színvonalú szakmai értékeket, a fenti jogszabályhely alapján 
magasabb vezetői megbízása lejártát követően a Képviselő- testület felé, mint munkáltatója 
felé címzetes óvodavezetői cím  adományozására teszek javaslatot. 

Mészáros Lőrinc:  Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? Nincs. 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Felcsút Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

50/2012. (VI. 20.) számú határozata 
 

címzetes óvodavezetői cím adományozásáról   
 

Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a 138/1992. (X. 8.) 
Kormányrendelet 5. § (19) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Molnár Csabánénak 
(8086 Felcsút, Fő u. 21.), a Kastély Óvoda óvodavezetőjének nyugállományba vonulása 
alkalmából történő magasabb vezetői megbízása lejártával címzetes óvodavezetői címet 
adományoz.  
 
A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert az adományozó okirat aláírására. 

Továbbá Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a köz szolgálatában végzett 
tartósan kiemelkedő és példamutató óvodavezetői tevékenységéért köszönetét és elismerését 
fejezi ki Molnár Csabánénak és további tevékenységéhez, valamint egyéni életéhez sikereket 
és boldogságot kíván.  

Határidő: értelem szerint   
Felelős: Polgármester (a határozat megküldése) 
 

6. Napirendi pont 
 
 

Tárgy: Endresz György Általános Iskola 2011/2012. tanévének pedagógiai munkájáról 
szóló beszámoló 
Előterjesztő: Flier Éva igazgató 
 
Mészáros  Lőrinc: Flier Éva igazgató asszony megküldte beszámolóját az általános iskola 
pedagógiai munkájáról. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. A tájékoztató 
anyagot az Igazgató Asszony készítette. A beszámoló megtartására is Flier Éva igazgató 
asszonyt kértük föl. Az alábbiakban javaslatot teszek a beszámoló elfogadására.   
 
Mészáros Lőrinc:  Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? Nincs. 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Felcsút Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 



51/2012. (VI. 20.) számú határozata 
 
az Endresz György Általános Iskola 2011/2012. tanévének pedagógiai munkájáról szóló 

beszámolóról 
 

Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező, az Endresz György Általános Iskola 2011/2012. tanévének pedagógiai 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy köszönetét fejezi ki Flier Éva igazgató 
asszonynak és a tantestületnek az intézményben végzett  színvonalas pedagógiai munkájáért. 
  
Határidő: értelem szerint   
Felelős: Polgármester (a határozat megküldése) 
 
 

7. napirendi pont 
 

Tárgy: Kastély Óvoda 2011/2012. nevelési évének pedagógiai munkájáról szóló 
beszámoló 
Előterjesztő: Molnár Csabáné óvodavezető 
 
Mészáros Lőrinc:  Molnár Csabáné óvodavezető asszony megküldte beszámolóját az óvoda 
pedagógiai munkájáról. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. A tájékoztató 
anyagot az Intézményvezető készítette. A beszámoló megtartására is Molnár Csabáné  
intézményvezetőt kértük föl. Az alábbiakban javaslatot teszek a beszámoló elfogadására.   
 
Mészáros Lőrinc:  Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? Nincs. 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Felcsút Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

52/2012. (VI. 20.) számú határozata 
 
a Kastély Óvoda  2011/2012. nevelési évének pedagógiai munkájáról szóló beszámolóról 

 
Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező, a Kastély Óvoda 2011/2012. nevelési évének pedagógiai munkájáról 
szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy köszönetét fejezi ki Molnár Csabáné óvodavezetőnek 
és az óvónőknek, valamint az intézmény többi munkatársának az intézményben végzett  
színvonalas pedagógiai munkájáért. 
  
Határidő: értelem szerint   
Felelős: Polgármester (a határozat megküldése) 
 
 

8. napirendi pont 
 

Tárgy: Méhnyakrák elleni védőoltás bevezetése és támogatása 
Előterjesztő: Makai Kinga védőnő 



 
Makai Kinga:  Ma már köztudott, hogy a rendszeres szűrővizsgálatok ellenére a nők körében 
a méhnyakrák okozta halálozás a kiemelt halálozási okok között szerepel. A méhnyakrák 
kialakulásáért az esetek jelentős hányadában a humán papilloma vírus (HPV) felelős. Létezik 
kipróbált védőoltás, mely megfelelő életkorban történő beadása esetén védelmet biztosít a 
vírus ellen. A szakmai ajánlások szerint javasolt az oltásokat a 13. éves életkorhoz kötni, 
mivel az oltás akkor fejti ki hatékonyan preventív hatását, ha azt az érintett még a nemi élet 
megkezdése előtt megkapja. A felmenő rendszerben biztosított oltás révén, hosszú távon a 
populáció nagy része védetté válhat. 
  
A védőoltás-sorozat 3 oltásból áll. Az oltóanyag jelenleg nem kap társadalombiztosítási 
támogatást, teljes áron vásárolható meg, és magas ára miatt (kb. 90.000,- Ft a három vakcina) 
csak rendkívül kevesen engedhetik meg maguknak az oltás beadatását. Az önkormányzati 
támogatás eredményeként minden felcsúti lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen Felcsúton 
lakó leánygyermek térítésmentesen juthatna hozzá a három védőoltásból álló oltássorozathoz. 
A Képviselő- testület meghozandó döntése értelmében „felmenő rendszerben” minden évben 
a 13. életévüket betöltő leánygyermekek lennének jogosultak az oltásra, ebben az évben pedig 
a 13- 16. életévüket betöltő korosztály részesülne a védőoltásban.  
 
Védőnőként az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése munkám sarkalatos talppontja. 
Nagyon kívánatosnak tartanám, ha a felcsúti kislányok e súlyos, alkalmanként tragikus véget 
jelentő betegség ellen védettségben részesülhetnének. Természetesen az oltás nem mentesít 
senkit sem a rákszűrés alól! 
Jelentősebb összeg csupán az idei költségvetést terhelné, abban az esetben, ha a Tisztelt 
Testület megszavazza a programot, hiszen a szakmai ajánlás szerint most kellene 4 
korosztályt beoltanunk, a következő évtől kezdve mindig csak az aktuális 13 éveseket. Az idei 
évben tehát oltásra kerülnének a 13-16 évesek, akik számításaim szerint 39-en vannak. A 
következő évtől 9-10 lányra számíthatunk évente. Az előterjesztés mellékleteként a vakcina 
gyártó cég kedvezményes, részletes árajánlat láthatják.  
A Felcsúton élő felnövekvő generációk egészségéért érzett felelősségtől vezérelve javaslatot 
teszek a Felcsúton élő és lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen itt lakó leánygyermekek 
„felmenő rendszerben” történő oltásának támogatására.  

 
Mészáros Lőrinc:  Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? Nincs. 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Felcsút Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

53/2012. (VI. 20.) számú határozata 
a 
 

méhnyakrák elleni védőoltás bevezetéséről és a védőoltás támogatásáról     

1) Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-területe úgy határoz, hogy a jelen határozat 
alapján és jelen határozatba foglalt eljárási rend szerint a támogatásra jogosult 
leánygyermekek részére térítésmentesen biztosítja a méhnyakrák kialakulását elsődlegesen 



okozó humán papilloma vírus (HPV) elleni három védőoltásból (a továbbiakban: védőoltás) 
álló oltássorozat beadását.  

2) Eljárási rend:  

a) Támogatásra jogosult az a leánygyermek a 2012. évben, aki a kérelem benyújtásának 
évében a 13. életévét betölti, de a 17. életévét még nem éri el, a következő években pedig az, 
aki a kérelem benyújtásának évében a 13. életévét betölti, de a 14. életévét még nem éri el, 
valamint aki felcsúti lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Felcsúton lakik. 

b) A védőoltás beadására irányuló kérelmet illetékmentesen a Körjegyzőségi Hivatal (8086 
Felcsút, Fő u. 75.) szociális ügyintézőjénél a törvényes képviselőnek mindig a tárgyévre 
vonatkozóan március 31-ig, 2012-ben július 31-éig lehet benyújtani, mely határidő 
elmulasztása jogvesztő. A kérelemhez szükséges nyomtatványt is a Körjegyzőségi Hivatal 
(8086 Felcsút, Fő u. 75.) szociális ügyintézőjénél lehet  térítésmentesen beszerezni. 
 
c) A törvényes képviselő írásban kap értesítést a védőoltás beadásának helyéről és 
időpontjáról. A törvényes képviselőnek felróható okból történő  időpont elmulasztása 
jogvesztő, kivéve,  ha a gyermek a betegsége miatt nem kaphatja meg  a védőoltást.  
 
d) A kérelemhez mellékelni kell: a gyermek születési adatát igazoló okmány másolatát és  a 
gyermek lakcím igazolványának másolatát.  
 
3)  A Képviselő- testület elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Glaxo Smith Kline Kft. 
( 1124 Budapest, Csörsz u. 43.) vakcinák beszerzésére vonatkozó árajánlatát és a 2012. évre 
vonatkozóan bruttó 1 .506.600,- Ft összegben, a 2013.-2015. évekre vonatkozóan évente 
bruttó 376. 650,- Ft  összegben, bruttó 15 .500,- Ft vakcinánkénti egységáron megrendeli a 
humán papilloma vírus elleni Cervarix típusú védőoltást. A Képviselő- testület felhatalmazza 
a Polgármestert jelen határozat szerinti megrendelések elvégzésére.  
 
4) A Képviselő- testület a védőoltások költségének forrását minden évben a tárgyévi 
költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
 
Felelős: Makai Kinga képviselő és Mészáros Lőrinc polgármester 
Határid ő: értelem szerint 
 

9. napirendi pont 

 

Tárgy: E.ON Zrt-vel kötendő együttműködési szerződés jóváhagyása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc: polgármester 
 
Mészáros Lőrinc: Korábban tervezői szerződés készült a 811-es számú állami közútra 
gyalogátkelőhely megtervezése tárgyában. A létesítendő gyalogátkelőhely jogszabály szerinti 
közvilágítással történő ellátásának biztosítása érdekében egy csupasz légvezetékes 
betonoszlopot és egy szigetelt légvezetékes betonoszlopot kell a Szolgáltatónak áthelyeznie. 
A szerződés az Önkormányzat vonatkozásában csupán a vezetékjogokkal összefüggő 
földhivatali ügyintézés és az esetleges vezetékjogi kártalanítás kötelezettségét tartalmazza. A 



beruházás az E.ON Zrt. költségére valósul meg.  A szerződés az előterjesztés mellékletét 
képezi.  
 
Mészáros Lőrinc:  Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? Nincs. 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 

Felcsút Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

54/2012. (VI. 20.) számú határozata 
az 
 

E.ON Zrt.-vel kötendő együttműködési szerződés  jóváhagyásáról  
 

Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-területe úgy határoz, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező, az E.ON Észak- dunántúli Áramszolgáltató Zrt. - vel (9027 Győr, Kandó 
K. u. 13.)  kötendő együttműködési szerződést jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

10. Napirendi pont 
 

Tárgy: Szovjet/orosz katonai  emlékhely áthelyezése   
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző    
 
 
Dr. Petrin László: Mint ismeretes az Önkormányzat tervezi a régi romos Kultúrház 
elbontását és annak helyére egy új Közösségi Ház felépítését. Az építkezési területen található 
a II. világháborús szovjet/orosz katonai temetkezési  emlékhely. Az építkezés miatt szükséges 
annak elbontása és áthelyezése. Az áthelyezésre alkalmas helyszín a település 
köztemetkezéseit is biztosító, a helyi katolikus Egyházközség tulajdonában lévő temető.  
Az áthelyezéshez szükséges ügyintézés céljából felvettem a kapcsolatot az ügyben illetékes 
Oroszországi Föderáció budapesti Nagykövetségének I. titkárával Szemidetko Vladimir úrral 
és a Magyar Honvédelmi Minisztérium Katonai Hagyományőrző és Hadisírgondozó 
Osztályának osztályvezetőjével Dr. Töll László alezredes úrral.  
A Minisztérium mellékletben csatolt levelében számos dokumentum becsatolását kéri az 
áthelyezési kérelmünk jóváhagyásához, illetve az orosz fél egyetértésének megadáshoz. A 
tisztelt Képviselő- testületnek határozatot kell hoznia az áthelyezésről és azt indokolással 
szükséges ellátnia, valamint a költségek viseléséről is rendelkezni szükséges, továbbá 
nyilatkozni kell arról is, hogy az emlékhely feliratának szöveg változatlan tartalommal lesz 
áthelyezve.   

 
Mészáros Lőrinc:  Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? Nincs. 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
 



Felcsút Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

55/2012. (VI. 20.) számú határozata 
 

a szovjet/orosz katonai temetkezési emlékhely áthelyezéséről 

1) Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a felcsúti 
329/1 hrsz. alatt található szovjet/orosz katonai temetkezési emlékhelyet áthelyezi a 
felcsúti 354/2. hrsz. alatt található, a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő  
köztemetőbe. 

2) A Képviselő- testület kijelenti, hogy a katonai temetkezési emlékhely áthelyezését az 
indokolja, hogy az 1) pont szerinti ingatlanon az Önkormányzat tulajdonában lévő 
romos Kultúrház elbontásra kerül és a helyén egy új, a korábbihoz képest nagyobb 
méretű Közösségi Ház kerül felépítésre, amelynek kivitelezése érinti a katonai 
temetkezési emlékhely területét.  

3) A Képviselő- testület úgy dönt, hogy a katonai temetkezési emlékhely áthelyezésével 
járó költségeket (szovjet katonák földi maradványainak exhumálása és újratemetése, 
emlékmű elbontása és új létesítése) az Önkormányzat viseli. 

4) A Képviselő- testület úgy dönt, hogy a jelenlegi katonai temetkezési emlékhely 
feliratát változatlanul fogja az új emlékműven elhelyezni. 

   
Határidő: értelem szerint   
Felelős: Polgármester és Körjegyző  

 
 
 

11. Napirendi pont 
 

Tárgy: A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása  
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
 
Dr. Petrin László: Magyarország Országgyűlése elfogadta a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvényt, amelynek 254.§ (2) bekezdésében szerepel, hogy az önkormányzatok 2012. május 
31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott 
szabálysértési rendelkezéseket. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Ötv. ) 51. § 
(4) bekezdése felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselő-testületének, hogy 
rendeletben határozza meg a tiltott, közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás 
elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályait. A helyi önkormányzat képviselő-
testülete e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig 
terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabását 
rendelheti el, amely az önkormányzat saját bevételét képezi. 
 
  
 



A tiltott, közösségellenes magatartások miatti eljárás lefolytatására és a bírság kiszabására a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni – a rendelet-tervezetben 
meghatározott eltéréssel - mivel e magatartások miatti eljárások önkormányzati hatósági 
ügynek minősülnek. Ezt tartalmazza a rendelet-tervezet 1. § (4) bekezdése. 
 
A közigazgatási bírság kiszabása a Ket. 94/A §-ban foglalt közigazgatási bírság kiszabásának 
eljárásjogi szabályai szerint történik, mely tartalmazza az eljárás során alkalmazandó főbb 
szabályokat és a bírság kiszabása során figyelembe veendő tényezőket, így különösen a 
jogsértéssel okozott hátrányt, annak megelőzésével, elhárításával, helyreállításával 
kapcsolatban felmerült költségeket, az okozott hátrány visszafordíthatóságát, a jogsértéssel 
érintettek körének nagyságát, a jogsértő állapot időtartamát, a jogsértő magatartás 
ismétlődését és gyakoriságát, a jogsértést elkövető együttműködő magatartását, a jogsértést 
elkövető gazdasági súlyát.  
 
A tiltott, közösségellenes magatartás miatt kiszabott közigazgatási bírságot a kötelezett a 
határozatban megszabott határidőben köteles megfizetni, amennyiben ennek nem tesz eleget, 
úgy a Ket. pénzfizetési kötelezettség végrehajtására vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. 
 
A Ket. lehetőséget ad arra, ha a közigazgatási bírság fizetésére kötelezett bizonyítja, hogy az 
összeg meg nem fizetése neki nem róható fel, és hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a 
határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene, kérelmére a 
jegyző fizetési kedvezményt engedélyezhet. Ha azonban a kötelezett a fizetési 
kedvezményben foglaltakat nem teljesíti, úgy a közigazgatási bírság késedelmi pótlékkal 
növelten egy összegben esedékessé válik.  
A késedelmi pótlék mértéke a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 
kétszeresének 365-öd része. 
 
A község területén a lakók nyugalma, a közösségi, közhasználatú területek rendje, tisztasága, 
az életviszonyok rendezettsége, az egymást tiszteletben tartó magatartás megvalósulása 
céljából szükségesnek tartjuk a rendeletben foglalt magatartások, mint tiltott, közösségellenes 
magatartások szankcionálási lehetőségének megteremtését. 
 
Mészáros Lőrinc:  Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeltet fogadta el. 
 

Felcsút Községi  Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

19/2012. (VI. 20.-) 
önkormányzati rendelete 

 
a tiltott, közösségellenes magatartásokról 

 
Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A Polgármester szünetet rendel el, a körjegyző az Önkormányzat hirdetőtábláján 
kihirdeti a rendeletet. 



 
Mészáros Lőrinc az ülést 18.15 órakor bezárta 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

  Mészáros Lőrinc    Dr. Petrin László 
    polgármester          körjegyző 


